Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
Na Hrádku 100, 76316 Fryšták
IČO: 708 509 17

Informace o zpracování osobních údajů - obecně
Cílem tohoto dokumentu je shrnutí základních informací o zásadách zpracování osobních údajů,
kterými se řídí Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, a které
přijala za účelem zajištění souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“),
které je na území ČR účinné od 25. 5. 2018, a to zejména a s přihlédnutím k čl. 13 Nařízení.
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace přijala nezbytná opatření
k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů.
Správce osobních údajů
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
se sídlem Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták
zastoupená Mgr. Ing. Adélou Machalovou
IČO:70850917, je od 24. 2. 2004 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
spisová značka Pr1284
Telefon: 775 188 669
Email: reditelka@ssozp.cz
Webová stránka: https://www.ssozp.cz
Pracovní tým pro ochranu osobních údajů
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením příspěvková organizace od 25. května 2018
vyčlenila tým pro ochranu osobních údajů, který plnil úkoly v souladu s obecným nařízením o ochraně
osobních údajů EU 2016/679 (GDPR).
Dne 3. 1. 2022 uzavřela organizace nově Smlouvu o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních
údajů se společností KKB Trading, s.r.o., K Babě 594/25, 621 00 Brno – Medlánky, IČ: 60750481, DIČ:
CZ60750481, která je zastoupena Ing. Ivem Kodrlou, jednatelem společnosti.
Na základě této smlouvy činnost pověřence pro ochranu osobních údajů fakticky vykonává a
kontaktní osobou je:
Ing. Jaroslav Fusek, telefon: 776 192 192, e-mail: jaroslav.fusek@seznam.cz

Většina osobních údajů je zpracovávána za účelem splnění zákonem předepsaných povinností, zejména
podle zákona č. 108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách, zákona č.372/2011 o zdravotních službách
a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
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V případě, že je prováděno zpracování, jehož účelem není splnění zákonem předepsaných povinností,
plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu, jedná se o zpracování osobních údajů, ke kterému od Vás
potřebujeme výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zaměstnanců,
klientů, dodavatelů). Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a máte
právo souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím
písemného oznámení doručeného na adresu sídla uvedenou výše.
Zájemcům o zaměstnání sdělujeme, že pokud zašlou písemnou žádost o přijetí do pracovního poměru,
musí být odeslána výhradně na výše uvedený e-mail nebo adresu správce a jejím odesláním byl
vyjádřen souhlas se zpracováním zájemcem uvedených údajů a jejich uchováním po dobu max. 6
měsíců pro případný pozdější kontakt.
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace přijala nezbytná opatření
k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů jak v jejich fyzické, tak elektronické podobě.
Všichni zaměstnanci a osoby, které mají v rámci činnosti přístup k osobním údajům, jsou řádně
proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji.
Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v zákonem předepsaných případech (povinná hlášení
orgánům státní správy, samosprávy, pojišťovny, orgány finanční správy apod.) nebo v nezbytném
rozsahu vybraným dodavatelům, kteří pro nás zajišťují některé služby, jako například vedení určené
agendy nebo správu informačních technologií. Se všemi takovými osobami máme jasně nastavené
smluvní vztahy a všichni dodavatelé splňují nezbytná pravidla pro zpracování osobních údajů v rozsahu
a parametrech vyžadovaných nařízením GDPR v rámci povinností zpracovatele dle požadavku čl. 28
Nařízení.
Doba zpracování a uchovávání osobních údajů je stanovena zpravidla legislativními požadavky nebo v
případě souhlasů je po určenou dobu nebo do jeho odvolání.
V případě úniku jakýchkoli dat postupujeme v souladu s GDPR a provádíme příslušná hlášení Úřadu pro
ochranu osobních údajů.
Právo na přístup k Vašim osobním údajům
1) Máte právo požádat správce, aby Vám sdělil, zda zpracovává Vaše osobní údaje.
2) Máte právo požádat správce o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o
zpracování těchto údajů.
3) Máte právo požádat správce o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
Pokud požádáte o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, správce Vám umožní, abyste
jednorázově nahlédli do dokumentace, ve které se zpracovávají osobní Vaše osobní údaje.
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Správce poskytne informace:
•

písemně

•
•

ve vhodných případech v elektronické formě po prokázání identity
ústně, pokud o to požádáte a bude prokázána Vaše totožnost, přičemž žádné údaje a informace
nelze podat telefonicky

Právo na opravu chyby, ke které může dojít při zpracování Vašich osobních údajů nebo osobních údajů.
Máte právo požádat o opravu nepřesných údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů.
Právo na výmaz některých osobních údajů (právo „být zapomenut“). Obecně platí, že máte právo
požádat správce o to, aby zlikvidoval některé Vaše osobní údaje a dále je neuchovával; jedná se o tzv.
právo být zapomenut. V případě, kdy správce plní své právní povinnosti, správce nevymaže osobní
údaje, i když o to požádáte.
Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud požádáte o omezení zpracování osobních
údajů a uvedete důvod Vaší žádosti, správce tyto osobní údaje označí. Označené osobní údaje správce
ukládá, avšak dále nesmí jinak zpracovávat (až na některé výjimky).
Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. V souvislosti zpracováním osobních
údajů máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v podobě záznamu kamerového
systému. Jedná se např. o případ, kdy podle Vašeho názoru Vaše právo na ochranu soukromí převažuje
nad oprávněným zájmem správce na ochranu majetku.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas
odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném
před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.
Stejná pravidla platí pro odvolání souhlasů zejména pro fotografování, zveřejnění fotografií, apod.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Máte právo podat stížnost k naší organizaci, kterou budeme řešit v součinnosti s naším pověřencem
pro ochranu osobních údajů nebo podat stížnost přímo u dozorového úřadu, tj. k Úřadu na ochranu
osobních údajů, sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111.
Ve Fryštáku dne 3. 1. 2022
Mgr. Ing. Adéla Machalová
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